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IMATGE 

Resultats 
Proposta d’intervenció en un centre 

de secundaria 
 

Utilització de la coopedagogia.  

(Velázquez, 2015) 

1. Potenciar la importància del treball 

cooperatiu respecte l’individual. 
2. Desenvolupar i Aplicar la lògica de 

la cooperació en ambients lúdics. 

3. Aprendre a través de la cooperació. 

4.          Generar aprenentatge autònom. 

Introducció 

 

-La societat actual tendeix al treball cooperatiu  i es 

pot aprofitar el potencial individual en benefici del 

grup i del resultat final. 

 

-Es fa necessari que als centres d’ensenyament 
utilitzem aquesta eina no tan sols perquè ens 

permet un ensenyament integral sinó perquè 

prepara als alumnes per una nova manera de 

treballar. (Dyson, Griffin i Hastie ,2004)  

 
Propòsit 
 

Analitzar l’estat de la qüestió de l’AC amb autors 

de diferents  països. 

 

Aplicar la metodologia de l’AC a alumnes de 

secundaria per comprovar la seva eficàcia. 

 

Adquirir habilitats per l’aplicació de l’AC. 

 

Què és l’AC? 
 
-Metodologia d’ensenyament-aprenentatge que 

consisteix en treballar en petits equips heterogenis 

per assolir un objectiu plantejat, aquest procés és 

du a terme mitjançant la interacció de tots els 

components del grup i tots participen en el procés; 

A diferència de l’aprenentatge grupal en el que els 

integrants del grup poden realitzar el procés per 

separat i al final ajuntar les parts sense que hi hagi 

hagut interaccions entre ells. 

 
 
 

 

Conclusions 
 Existeixen altes i provades expectatives 

per a l ‘AC partidàries d’ introduir-lo als 

centres de secundaria. 

 

L’ AC és una metodologia que treballa 
amb els alumnes globalment. 

 
Els grups tenen característiques que van 

canviant dins el context escolar; això ens 

fa pensar que no hi ha una metodologia 

única que sigui la clau per a tots els 

professors; sinó que cal utilitzar una 

metodologia per cada situació. 

 

Cal que el professorat estigui preparat. 
 

 
 
 

Intervencions educatives per facilitar la 
implementació de l’ AC 

 
Si es combina la tecnologia amb l’AC, augmenta 
el compromís dels estudiants. (Goodyear, Casey 

i  Kirk, 2014)  

 

Si apliquem de forma continuada l’AC, 
augmenta la motivació intrínseca dels 

estudiants. (Fernámdez, Cecchini i 

Méndez,2016)  

 
 

 

 
 
 

Avantatges de l’AC 
 

L’AC augmenta la moticació dels estudiants vers 
els continguts. (Wang i WU, 2012)  

 
Els estudiants milloren les habilitats socials, 

motrius i cognitives amb l’AC. (Casey i 
Goodyear , 2015)  

 

 

Inconvenients relacionats amb l’AC 
 

Hi ha poc estudiant en aquest àmbit I la implementació de 

l’AC a les classes d’EF pot ser fifícil. (Lafont, Proeres, i  
Vallet, 2007)  

 

Falta de preparació del professorat . Hi ha  professors que 

confonen l’AC  per l’aprenentatge grupal . (Velázquez ,2012)  
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